
A R B E T E T  I  S V E R I G E

Kurtans kavaj gick på auktion när Emmaus Björkå
firade sina fyrtio år med festligheter både i Göteborg
och Björkå i Småland.

För fyrtio år sedan började Emmaus den idoga insamlingen av kläder
och prylar. Tusentals ton med kläder har sedan dess skickades till
flyktingläger och befrielserörelser, inte minst i Afrika, medan prylar,
möbler och kläder sålts på loppis och i numera sju egna butiker runt
om i landet.

– Behovet av Emmaus Björkå är stort, sa ordförande Christer
Johansson vid jubileet, vi är en liten men dock inte obetydlig kugge i
det stora maskineri som utgör den globala motkraften mot imperia-
lismen, mot egennyttan, och mot de människor som tagit sig rätten
att leva på andra människors arbete. Emmaus Björkå har alltid varit
en del av denna världsomspännande rörelse, och det är vi glada och
stolta över.

Andrea Watson håller upp en signerad bok av Sven Wollter som gick för 600
kronor. Auktionen drog in 14 550 kronor som går till hälsoprojekten i
Angola.

Emmaus Björkå firar 40 år!

iGugu, konst från Sydafrika
I Lokstallet i Strömstad pågår fram till den  november en utställning
med sydafrikansk konst och konsthantverk. Tre sydafrikanska konst-
närer medverkar: Allina Ndebele och Sisiwe Mbatha, bildvävare och
Sandile Goje, grafiker. Det är ett samarbetsprojekt mellan tre sydafri-
kanska och tre svenska konstorganisationer, bland annat konstnärer
för Afrika, tidigare Konstnärer mot Apartheid.

Läs mer på www.konstkusten.nu

Sandile Goje,
linosnitt: When
you need a
third hand

SÖDRA
AFRIKA

DAGAR
Afrikagrupperna hälsar välkomna till årets
SÖDRA AFRIKA DAGAR som har temat
Utbildning för Alla. Södra Afrika Dagarna är
ett tillfälle för dig som vill lära dig mer om
Södra Afrika, hur utbildningssituationen ser
ut där och vad som görs i Sverige och globalt.

SÖDRA AFRIKA DAGAR erbjuder föreläs-
ningar och debatter som belyser utbildnings-
frågor ur flera olika perspektivet samt semin-
arier där det finns möjlighet att fördjupa sig i
något ämne.

Medverkande gäster från Afrika är Ivone
Soares, chef för elevorganisationen UNDE i
Moçambique och Albert  Mazula, chef för
ABDT, en organisation som arbetar med
vuxenutbildningar, studiecirklar och alfabeti-
sering i Zimbabwe. Från Sverige medverkar
bland andra Ulf Fredriksson, fil. dr. Mittuni-
versitetet och Centre for Research on lifelong
learning, samt politiker från riksdagspartier.19
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